Tujuan utama Ilmu Pengetahuan adalah menghilangkan
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menyebabkan kemabukannya dun menambah g e k p mata
pikirannya, buta tak tahu aturan hidup dunia.
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ini baginya.

Kupersernbahkan Karya Tulis Ilmiah ini sebagai tanda
hormat bhaktiku kepada kedua orang tuaku : ayahanda
I Nyoman Rangga don ibunda Ni Ketut Taman yang
senantiasa saya hormati serta j'unjung tinggi d i dalam
batinku. Juga untuk orang - orang yang kucintai dan
sayangi selalu dalam hidupku: istriku Ni Luh Kinasih,
dun kedua putraku :
I Cede Pawitrawihaja dah I Made Wasistha Hadisurya.
7bmbahan pula untuk mengenang almarhum ayahanda
mertua I Made Regog/Gunung yang kulrormati dun
kagumi dalam hidupku karena kebesaran jiwanya dun
keteguhan kepribadian serta imannya.

METABBLBSME ZAT - ZAT MAKANAN, KARAKTERISTIK
KARMAS DAN SiE4.T FPSIM DAGING DOMBA
EKOR TEPIS JANTAN YANG
El1BERK CLENBUTEROL

rgi~ll
I KE? L 9 S A K A

METABOLISM OF NUTRIENTS, CARCASS CHARACTERISTICS AND MEAT PHYSICAL TRAITS OF MALE
THIN TAIL SHEEP RECEIVING
CLENBUTEROL INJECTIONS
ABSTRACT
The objectives of this study were to reveal effects of a beta-adrenergic agonist (clenbuterol) on metabolism of nutrients, carcass characteristics and meat physical traits in Thin n i l ram lambs. Sixteen weaned ram lambs were randomly allotted
into four treatment groups i.e. CBO, CB5, CBlO and CB20 which had initial iiveweight of 22.0,22.1, 22.3 and 22.6
2.690 kg, respectively. The animals received
every other day i.m. clenbuterol (CB) injections at 0, 5 . 10 and 20 pg CB/kg liveweight for the respective experimental groups. The wntrol group (CBO) were injected with 1-2 ml saline. Lambs were given ad libitum access to a 17.99% crude protein and 23.2 W k g pellet diet. The diet was formulated according to NRC (1985).
For measurements of digestibility and balance of nutrients the iambs were kept in
metabolism cages and their faeces and urine were collected for 7 days, sampled.
weighed and dried. Nutrient contents of the samples of feed and excreta were determined. All Iambs were slaughtered following 11 weeks of experimental period and
data on carcass characteristics were collected. In addition, the longissirnus dorsi,
psoas, semitendinosus, biceps femoris and semimembranoms muscles were excised
from right half of the carcasses according to a standard procedure described by May
(1970). They were then weighed and their pHU values and physical traits were
measured. Whereas the left half carcasses were cut into five wholesale cuts, weighed
and afterwards they were dissected into muscle, fat and bone using a method proposed by Thompson et af.(1979). The dissected tissues were mixed and ground for
chemical analysis of their nutrient contents. Digestibility, balance of nutrients and
carcass characteristics were not affected by clenbuterol. CB had quite significant
influence (PC0.01) on pHu values and colour scores of the individual muscles.
Other meat physical traits such as tenderness, water holding capacity and cooking
losses were not significantly influenced by CB. There were tendencies, however,
the meat tenderness and water holding capacity were increased, and the meat cooking losses were decreased as the CB levels were increased.
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Dornba merupakan salah satu ternak potong yang amat penting peranannya
sebagai ternak penghasil daging. Usaha tei-nak domba rnemberi sumbangan yang
cukup berarti &lam menunjang perekonornian rakyat di pedesaan. Di Jawa Barat,
ternak ini kira-kira berjumlah sepertiga dari populasi domba di Indonesia. Bersamasama karnbing, domba rnenyumbangkan 14-25% kepada seluruh pendapatan petani
peternak (Natasasmita et al., 1992). Tetapi, sumbangan ternak ini kepada produksi
daging NasionaI baru mencapai kira-kira 2.9 % (Dirjen Peternakan, 1994).
Dewasa ini, jurnlah produksi daging di dalam negeri sudah tidak mencukupi
lagi untuk memenuhi kebutuhan daging seluruh penduduk di negara kita yang setiap
tahun terus meningkat, sehingga impor daging atau tcrnak bakalan untuk ternak
penggemukan sudah tidak dapat dihindarkan lagi. 'hmbahan pula, tingkat pencapai-

an konsumsi protein hewani asal ternak per kapita dari penduduk Indonesia rnasih
tergolong paling rendah (3.39 g/kapitalhari) di antara negara-negara ASEAN
(Soehadji, 1993). Karena itu perlu dilakukan langkah-langkah ke arah peningkatan
produksi daging ternak ini ancara lain dengan cara memacu pertumbuhannya untuk
dapat meningkatkan laju deposisi daging karkasnya secara efisien dan mencapai
bobot potong yang diinginkan pada waktu dijual dengan masa penggemukan yang
lebih singkat.
Dalam ha1 ini, pemberian (injeksi) clenbuterot, yang tergolong obat adrener-

gic atau B-adrenergic agonists (R-AA) kepada ternak domba memberi harapan

karena senyawaau ini dapat meningkatkan deposisi daging dan secara simultan
menurunkan kandungan lemak karkas tanpa meningkatkan konsumsi pakan. Tambahan pula di negara maju temak domba terbukti paling responsif terhadap pemberian
senyawaan ini (Reeds dan Mersmann, 1991).
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan infonnasi mengenai metabolisme
-protein, lemak, pertumbuhan serta produksi clan sifat fisik daging anak domba Ekor
Tipis jantan muda yang diberi clenbuterol pada berbagai tingkatan dosis.
Penelitian lapangan dilakukan di Laboratorium Lapangan di Bagian Ruminansia Kecil Fakultas Petemakan di JI. Gunung Gede dan Laboratoriurn Fisiologi
dan Farmakologi, Fakultas Kedokteran Hewan. IPB. Bogor. Penelititian Laboratori-

urn unnrk analisis-analisis kimiawi ransum, karkas dan hasil-hasil sarnpingan karkas
dilalcukan di Laboratoriurn Analisis di Balai Penelitian Ternak. Ciawi. 3ogor.

Uji

kualitas daging dilaksanakan di Laboratorium Daging, Jurusan Produksi Ternak.
Fakultas Peternakan. IPB Kampus Darmaga Bogor.
Dalarn penelitian ini dipakai 16 ekor domba ekor tipis jantan muda (umur

kira-kira 6 bulan) yang dialokasikan ke dalam 4 kelompok perlakuan yaitu CBO,
CBS, CBlO dan CB20 yang b e r t U ~ t a nmempunyai rataan bobot badan 22.1 f 2.86.

22.1

* 2.47, 22.3 f 2.47, dan 22.5 f 2.86 kg, dan jumlah ulangan adalah 4 ekor

untuk tiap kelompok pedakkuan. Jumlah clenbuterol (CB) yang diinjeksikan adalah
berturut-turut 0. 5. 10 dan 20 pg/kg bobot badan setiap 2 hari untuk kelompokkelompok perlakuan CBO, CB5, CBlO dan CB20. Domba-domba dipelihara di dalam
kandang individual dan pengambilan data-data penelitian ini dilaMcan selama 11
minggu (12 April - 28 Juni 1995) terrnasuk penelitian neraca nutrien. Ransum yang
diberikan (untuk bobot badan 20 - C30 kg) berbentuk pellet dengan kandungankandungan protein kasar dan energi kasar (MJ/kg DM) bermrut-turut 17.99% dan
23.2 MJ yang disusun berdasarkan NRC (1985). Ransum serta air minum diberikan
ad libitum, 2 kali sehari.

Penelitian keseimbangan nutrien dilakukan menjelang akhir masa penelitian
selama 7 hari dengan masa adaptasi 3 hari. Untuk pengukuran parameter-parameter
neraca nutrien ini

dipakai metoda koleksi total faeces dan urine dan dilakukan

pengambilan sampel sebanyak bertumt-tumt 10 dan 5%.
Pada akhir masa penelitian dilakukan penyembelihan semua domba penelitian
untuk melakukan pengutcuran-pengukuran karakteristik, nilai pH akhiu (pHU) dan
sifat-sifat fisik 5 otot individua1. komposisi fisik dan kiiiawi karkas, dan

hasil

sampingan karkas dan tuhh. Separuh bagian kiri karkas diurai menjadi otot, lemak
subkutan, lemak intennuskuier dan tulang setelah terlebih dahulu separuh bagian
karkas tersebut dipotong-potong menjadi 5 potongan karkas mengikuti metode
Thompson et a1.(1979). Setelah terurai, semua jaringan karkas ini dijadikan satu dan
digiling bersama-sama untuk kemudian diambil sampeInya dan dimalisa guna
menentukan kandungan komponen-kornponen kimiawinya. Demikian pula ha1 yang
sarna dilakukan terhadap semua hasil sampingan karkas. Sedangkan dari separuh
kanan karkas diurai 5 sarnpel otot individual yaitu M. longissiw dorsi (LD). M .

psoas major et minor. M. s e r n i ~ ~ m b r ~ o sM.
u s . semltlltendinosus dan M. biceps
femoris untuk pengukuran nitai pHUdan sifat-sifat fisik daging.
Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian CB tidak memberi efek
nyata <P > .05) terhadap komsumsi pakan, efisiensi penggunaan pakan. performans
pertumbuhan dan karakteristik karkas, neraca nutrien, komposisi fisik dan kimiawi
karkas dan tubuh. Meskipun demikian ada kecenderungan bahwa komposisi fisik
karkas diperbaiki oleh CB, masing-masing dengan peningkatan dan penurunan

jumlah otot dan lemak karkas tertinggi adalah 5.8% (P = 0.535) dan 9.5% <P =

0.751) dicapai oleh CBIO. Penurunan dalam jumlah total lemak karkas (P = 0.751)
ini adalah karena adanya penurunan ketebalan lemak punggung karkas (GR) dengan
penurunan tertinggi (-20.6%) terjadi pada CBlO dan CB20 dibandiigkan dengan

CBO (6.3 mm). Peningkatan "fleshing index" yang tertinggi (+ 16%)yang juga dica-

pai oleh CBlO adalah sejalan dengan bobot karkas segarnya (P > .05) yang tertinggi
(

+ 16.3%)

relatif terhadap kontrol (0.25 kglcm). Luas urat daging rnata rusuk juga

ditingkatkan paling tinggi sampai 13.5% pada CBlO clan CB20.
Keseimbangan energi dan nitrogen (protein) serta kecernaan nutrien tidak
dipengaruhi oleh CB. Hasil-hasil penelitian neraca nutrien tampak kurang selaras
dengan kecenderungan performans pertumbuhan, karakteristik serta komposisi fisik
karkas yang terbaik yang dicapai oleh CBlO. Suatu ha1 yang menyolok adalah kehilangan lemak faeces yang nyata (P<0.05) paling tinggi pada domba-domba CBlO
dibandingkan dengan yang lainnya. Ini menyebabkan kecernaan lemaknya paling
rendah. meskipun tidak nyata (P >0.05).
Retensi protein yang paling tinggi (+3.7%) diperoleh pada domba-domba
CBlO selaras dengan terjadinya peningkatan bobot otot karkasnya yang juga tertinggi relatif terhadap CBO (20.016 g). Juga a&-kecenderungan bahwa pemberian CB
meningkatkan persentase

protein clan menurunkan pewntase lemak karkas dan

t u b a (P > -05) yang diukur dengan teknik pemotongan.
Pemberian injeksi CB berpengamh amat nyata terhadap pHUdan skor warm
daging. Nilai-nilai pHU dan skor warm daging amat nyata (PC .01) ditingkatkan
dengan ditingkatkannya dosis CB. NiIai pHU dan skor warna otot tertinggi dicapai
oleh otot CB20 yaitu berturut-turut amat nyata 8.1 % clan 51.6% di atas CBO.
Keempukan daging cenderung ditingkatkan (WSFV = Warner-Bratzler shear
force value diturunkan) dan juga daya ikat airnya (DM) dinaikkan dengan ditingkatkannya dosis CB. Daging yang paling empuk adalah CB20 kens mempunyai

WSFV terendah (1.98 kg/cm2), yaitu 26.4% lebih kecil daripada CBO. Susut rnasak
daging cenderung ditumnkan dengan meningkatnya dosis CB dan CB20 mempunyai
penyusutan terendah (-1 1.9%). Demikian pula DIA cenderung ditingkatkan oleh CB.
yaitu meningkat paling tinggi 17% pada CBlO dibandingkan CEO (kontrol). Pemberian CB tidak berpengaruh terhadap besar diameter serabut-serabut otot LD.
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Jurnlah retensi Energi (MJ) dan Nutrien Lain
(g)(f Galat Baku) dalarn Tubuh DET Jantan
Per Ekor, Per Hari yang Diberi Clenbuterol
Efek Pemberian ClenbuteroI terhadap Karakteristik Karkas (fGalat Baku) DET Jantan.
Efek Pemberian Clenbuterol terhadap Bobotbobot Potong, Badan Kosong. Karkas dan
Komponen-komponen Fisik Karkas (f Galat
Baku) DET Jantan
Bobot Potongan-potongan Karkas dari Separuh
Kiri Karkas &n Komponen - komponen Fisiknya
(fGalat Baku) Domba Ekor Tipis Jantan yang
Diinjeksi Clenbuterol
Kadar Kandungan-kandungan Energi ( M J K g Bahan Kering) dan Persentase Komponen-komponen
K i i a w i Jaringan Karkas (f Galat Baku) DET
Jantan yang Diberi Clenbuterol
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Kadar Energi (MJ/Kg Bahan Kering) dan Persentase Komponen - kornponen (fGalat Baku)
Kimiawi Jaringan Hasil-hasil Sampingan Karkas (Offals) DET Jantan yang Diberi Clenbuterol
Kadar Energi ( W K g Bahan Kering) dan Persentase (fGalat Baku) Kornponen - kornponen
Kimiawi 'hbuh DET Jantan yang Diberi Clenbuterol
Efek Pemberian Clenbuterol terhadap Kadarkadar Air dan Bahan Kering Otot serta Nilai
pHUOtot DET Jantan
Efek Pemberian Clenbuterol terhadap Beberapa
Sifat Fisik Daging DET Jantan

Halaman

Nomor
Garnbar

Teks

Komposisi Sapi Jantitn Kebirian dari 46 684 kg (100 - 1500 lb), Sebagai Persentase
dari Bobot Badan Kosong
Struktur Norepinefrin, Epinefrin dan Clenbuterol
Struktur, Precursor, Metahlit, dan 8-Adrenergic Agonists
Skema Sintesis Epinefrin Secara Bertu~taII
Skema Cara Kerja O-Agonists dalam Merubah
Deposisi Otot dan Lernak
Skema Mekanisme Tejadinya Proses Gliiogenoiisis
Skema Pengharnbatan Glikogenesis oleh Epinefrin
Pengaruh 8-Adrenergic Agonists terhadap Lipoliiis
Batas - batas L
i
m
a Potongan Karkas yang memperiihatkan Garis Bentuknya pada Sebuah Karkas Domba
Bobot Badan Domba - dornba Ekor Tipis (DET)
Jantan Tiap Minggu Selama Masa Penelitian
Neraca Energi DET Jantan yang Diinjeksi
Clenbuterol
Neraca Energi (MJ/Ekor/Hari) DET Jantan yang
Diinjeksi Clenbuterol (CB)
Kecernaan Nutrien DET yang Diinjeksi Clenbuterol
Kehilangan Energi (MJIEkorIHari) DET yang
Diinjeksi Clenbuterol
Retensi - retensi Protein, Lemak, Bahan Kering dan Air DET jantan yang Diinjeksi
Clenbuterol

